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  شباھنگ راد

 ٢٠١۵ اکتوبر ١١
  

 بيکاری و بيکارسازی در نظام جمھوری اسالمی ايران
 نظام جمھوری اسالمی، در بيکارسازی و در ھای پيشين مانند دولت روحانی، به" تدبير و اميد"ِھای دولت  يکی از برآمده

 چندين ۀچنين عدم پرداخت حقوق معوق  ميليون بيکار و ھم۶نزديک به . باشد ھای ناچيز کارگران می عدم پرداخت حقوق

ِالبته توضيح دقيق . دولت کنونی برشمارد" محسنات"يکی از  عنوان، و به توان به کارگران ايران را میۀ ماھه و ساالن
بار  ِتر از نيمی از حقايق اوضاع مشقت چرا که کم. التحصيالن ايران و کارگران، کار آسانی نيست ی و حکايت فارغزندگ

ًکند، طبيعتا در برگيرند کاری، توسط ارتباطات جمعی به بيرون درز می   . تمامی واقعيات نيستۀُ

 - ھا ھم، بر ناھنجارھای رفتاری   بيکارسازیآمدھای ناگوار اقتصادی، بر زندگی مردم، بيکاری و ، جدا از پیحق مسلم

وقفه و روزانه،  ھای بی  اجتماعی و از جمله طالق وجود صدھا معضل و بالی. ِاجتماعی درون جامعه افزوده است

ُھای کشنده و  چنين درگيری ھای متفاوت و ھم کاری، گسترش اعتياد و قاچاق، تنشۀ ورود ھزاران کودک به عرص

ھای انسانی و غيره، از   ميليونی و زير و رو نمودن فرھنگ و ارزش٢۵ دليل نداری، خط فقر ھم به خودکشی و آن

 ايران ۀست که سردمداران رژيم جمھوری اسالمی، بر فضای جامع  تأثيراتیۀ موضوعات و در حقيقت، از جملۀزمر

چنين نھادھای وابسته به  ھا و ھم چنان وخيم و درب و داغان است که صدای خودی ِموقعيت کاری آن. اند حاکم گردانده

 ٣۶٠ن و  ميليو١٠: "ًای و اخيرا، وزارت کار اعالم نموده است که در چنين چھارچوبه. نظام را ھم در آورده است

 ھزار نفر نيز ٩٠٠ی کشور، از نظر اقتصادی غير فعال و در واقع دچار بيکاری ھستند و ئھزار نفر از جمعيت روستا

  ". ھستنددارای درآمد بدون کار

ُ، پر قر و صدھا معضل اجتماعی ديگر، نخواھد بودگی ف ترديدی در آن نيست که تداوم چنين روندی چيزی جز، گسترد

ی که ئھا باشند؛ دولت ھای متبوعش می جمھوری اسالمی و دولتکه مسبب و بانی اصلی اين وضعيت، نظام  واضح است

اند  داری را ايفاء نموده  نقش سوپاپ اطمينان سيستم و مناسبات سرمايهھم با وعده و وعيدھای گوناگون، وره و آنددر ھر 

به عبارتی گوياتر، اين . ست  ادار سرمايهۀ تر طبق چنين سودبری ھر چه بيش  بيش از اين نظام و ھمدوامشان،  و ھدف

 آالم و ازکه قرار بود ست؛ دولتی  ینروحا" تدبير و اميد"ھای وابسته به سرمايه است و از جمله، دولت  خاصيت دولت

گزين فضای رعب و وحشت و محترم  مداری را جای ؛ قرار بود فضای آزادی و قانونھای مردم بکاھد و رنجدرد 

ھا را  تر و بيکاری ھا را وسيع ھا را محدودتر، اعدام ی"آزاد"ّاما و در عمل، ! ی مردمی نمايدئ شمردن به حقوق پايه

ِکه در سياست  روشن شده است. تر تداوم بخشيد ھای ناچيز کارگران را پيگيرانهمزد تر و عدم پرداخت دست گسترده ِ
تری را از کار، بيکار  ھای وابسته ، کارگران بيش ياری دولتچنان باز و کارفرمايان، ھمگام و با ھم ان ھماخراج کارگر

  . سازند می
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 کارگر ۵٠ و ۴٠سط کارفرما؛ بيکارسازی شان تو ۀ ِو عدم پرداخت حقوق معوق" گر سديد ريخته" کارگر ٣٠اخراج 

" ساختمان و نصب" حقوق کارگران ۀ ماھ٣؛ عدم پرداخت "غرب استيل"و " پارميدا"واحد صنعتی شرق سمنان 

نسبت به " معدن زمستان يورت"؛ اعتراض کارگران "بسا پارس صنعت" کارگر ٧٠مزد  دستۀ  ماھ٣آبادان؛ تعويق 

منابع مالی کافی برای پرداخت حقوق "که  مديران پيمانکار مبنی بر اينۀ  وقيحانخود و پاسخۀ  ماھ٧.۵تعويق حقوق 

؛ اعتصاب " آبگينهۀکار جديد مبتکران و شيش" کارگر ١٠۶و " نوآوران ابری" کارگر ٢٠؛ اخراج "کارگران را ندارند

حقوق ۀ  ماھ١١اخت چنين عدم پرد شان و ھم ۀ  ماھ٣ۀ در اعتراض به عدم حقوق معوق" فوالد و چدن"کارگران 

گر و اخراج   کارگر ريخته١٠٠بيش از ۀ  ماھ٨توسط کارفرمايان؛ عدم حقوق " الملل سپنتا بين"کارگران شرکت حفاری 

و غيره، حکايت از آن دارد که جامعه و سيستم حاکم بر آن، نه تنھا به فکر کارگران " کمباين سازی اراک" کارگر ١٨۶

ِھا انسان محروم، تنگ و  زندگی را بر ميليونۀ  عرص،اش ھای ضد کارگری ری سياستو دردمندان نيست، بلکه با پيگي
  .نمايد تر می تنگ

ھا، عدم پرداخت حقوق ناچيز کارگران از   آن ھا و به تبع ًحقيقتا که اعداد و ارقام بيکاری و بيکارسازی، تعطيلی کارخانه

کارگران را ۀ داران حقوق چندين ماھ سرمايه. ی شده استمعنا و عاد شان، بی ھای حامی داران و دولت جانب سرمايه

توان پرداخت حقوق نمايند که صاحبان کارخانه و کارفرمايان،  شرمی تمام اعالم می پردازند و با وقاحت، و با بی نمی

دھد و  امه میاش، به توليد اد ھای توليدی ست که ماشين و دم و دستگاه اين چه نظام و دم و دستگاھی. دارندکارگران را ن

دولت تدبير و "باشند؛ اين چه  گان آن نمی مزد توليد کنند کند و در عوض، قادر به پرداخت دست وارد بازار می

گيرد و به سرکوب و به آزار و اذيت کارگران و قربانيان نظام  دار را می ست که جانب کارفرما و سرمايه ی"اميد

ِھای متفاوت نظام، با ھر ادعا و با ھر رنگ و لباسی، و با ھر گونه  ه دولتک دريافته شده است. پردازد امپرياليستی می
گانی سازندگان  داری، و در خدمت به تخريب زند سرمايهۀ تر طبق شعار و گفتمانی، در خدمت به سودبری ھر چه بيش

ۀ ز با چرخش بھتر طبقرات ھا، ھم یئ از ناتوانای استفادهئھا نظامکه در چنين  ست؛ دريافته شده است  بشری جوامع

» ھای صنعتی کارگران ايران رضا عباسی، رئيس کانون عالی انجمن غالم«ست و بيھوده ھم نيست که  داری سرمايه

روند و درس  بضاعتی به دانشگاه می با ھزار مکافات و در نھايت بی: "... گويد ارزيابی خود از بازار کار می

شوند که با حداقل  وقت ناچار می آن. ھا در بازار کاری نيست ّاما پس از فارغ شدن از تحصيل برای رشته آنخوانند،  می

بايد مطابق با نياز سنجی . گونه ھماھنگی بين دولت و دانشگاه نيست جاست که ھيچ اشکال کار اين. مزد، تن به کار دھند

رود؛ در بسياری از  که ھمه چيز در ايران با رابطه جلو می اينضمن . در بازار، نيروی انسانی در دانشگاه تربيت شود

ً تحصيلی مرتبط با کار ندارند، مثال بررسی کنيد در ھمين وزارت ۀاند که رشت ھا، افرادی جذب شده ادارات و سازمان

  ". تخصصی چند نفر، نفت استۀنفت، رشت

رضا  غالم«توان در جمله  ی دولت روحانی را می"خواھانه عدالت"ھای مردمی و  براستی که تجلی ادعاھا و سياست

گی جامعه و جوانان، بلکه انتخاب عناصر نااليق  ُيافت و پی برد که سرمايه، ھدف و مقصودش، نه رشد و بالند» عباسی

نی تمام ھا، با عريا دست گفته ھا اين عالوه بر اين. ست داری سرمايهۀ  طبق یدھ ھای سود تر دستگاه ُبرد روان منظور پيش به

داران  ِچه مبنا و مالک سرمايه گذارد و پيداست که آن نمايش می ھای امپرياليستی را به ھای وابسته به نظام ماھيت دولت

ًحقيقتا که در چنين . ھاست گی عملی افراد به باالئیگوئی و وابست عاليه، بلکه تملقباشد، نه تخصص و مدارک  می

 دارد و متأسفانه، ھزاران -  داشته و - کرد  ھم در ابعادی گسترده عمل ھا و آن اقتیلي ھا، تبعيضات و بی مناسباتی فاصله

 خود را پنھان ۀ لقمه نانی، مدارک عاليۀ منظور کسب و کار و کاسبی و برای تھي کرده، مجبوراند به جوان تحصيل

اکنون  ی رسيده که ھمئکار به جا": گويد از نمايندگان تشکل کارگری می» خواه عبدهللا وطن«به عنوان نمونه، . نمايند
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چندی پيش با افراد . اند قدم شده ھا پيش ھا و شرکت چی در سازمان عنوان آبدارچی و نظافت ھا برای استخدام به ليسانسيه

  ... ھزار تومان ٨٠٠تر از  ھم با حقوق کم ُای برخورد کردم که فرم استخدام آبدرچی را پر کردند و آن تحصيل کرده

از اعضای پيشکسوتان تشکل کارگری از ازياد کارگران » رضا حيدری علی«چنين اوضاع دردناکی در تداوم 

ای مواجه  چندی پيش با افراد تحصيل کرده: "گويد دھد و می چی در بازار ايران با تحصيالت آکادميک خبر می نظافت

بندی مشاغل دارند،  ھا، طبقه ھا، شرکت که تمامی سازمان با وجود آن. کردند کشی می شدم که با تحصيالت آدکاميک تی

کنند تا ھمين شغل  حتی مدرک ليسانس و فوق ليسانس خود را از سازمانی که در آن مشغول کار ھستند، پنھان می

ای در اين شھر مدرک تحصيلی  قدر وضع بازار کار ايران خراب است که عده کشی روی زمين را ھم حفظ کنند؛ آن تی

دھند و حتی خود را زير ديپلم معرفی  ھا ارائه نمی دھند، به سازمانه شغل خود را از دست بک ترس اينخود را از 

  ".کنند می

 ۀمزدھای پائين و امثالھم از زمر پنھان نمودن مدرک حقيقی تحصيلی، تن دادن به کارھای کاذب، انتخاب کار با دست

ِآری اين سياست روشن و . اند التحصيالن ساخته ھا انسان و فارغ مردان ايران برای ميليون ست که دولت معضالتی
که اجراء و تداوم  باشند و مسلم است  آن می روحانی مدافع" اعتدال"چون دولت  ی ھمئھا ای است که دولت ناعادالنه

سھم ترين شک و ترديدی،  ھا قرار داشته و خواھد داشت و بدون کم گونه نظام  اينۀھا در سر لوح ھا و نابرابری عدالتی بی

  . باشد دست موارد، بيش از مردان می و بخش زنان، در اين

" باشد نرخ بيکاری زنان دو برابر مردان می: "گويد وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی می» علی ربيعی«در اين زمينه 

رند، بيکار  سال دا٢٩ تا ١۵ ھزار نفر از زنانی که بين ٢۵٠ ميليون و ۵اساس آمار، حدود "دھد که بر  و ادامه می

چنين مرکز آمار در گزارش  و ھم. رسد  ھزار نفر می٣۴ ميليون و ١سنی جوانان به ۀ تعداد بيکاران در ھمين رد. ھستند

  ". درصد اعالم کرد٠٢/١٩ درصد و نرخ بيکاری زنان را ٩ نرخ بيکاری مردان را  ١٣٩۴بھار سال 

ايران ۀ حقايق اوضاع کاری جامعۀ  ھمۀُبريده، منعکس کنند ت و دمگونه آمار و ارقام دس  اينۀماند که ارائالبته ناگفته ن

حقوقی و ستم جنسی در ايران به اوج خود  ستم کاری، بی. ھاست  بخش کوچکی از آنۀ، بلکه، در بر گيرندباشد نمی

 و رنج، از داری، کار و تحمل ھزاران درد ھای سرمايه  نظامۀکه در زير سلط رسيده است و به تجريه دريافته شده است

با اين اوصاف ورود . بری سود و درآمدھا، از آن کارفرمايان و صاحبان توليدی ، سھمکارگران و نيروی جوان استآن 

درد ه ھاست و ب باالئیۀ اين خواست و برنام. گان کار نيست ای، خواست کارگران و جويند به چنين مناسبات و گردونه

 انسان ھابار کاری و زندگی ميليون سفأبنابراين تغيير اوضاع . ُخورد  نمی بشری گان اصلی جوامع يک از سازند ھيچ

داری،  سرمايهۀ چرا که افکار و اعمال طبق. ھای وابسته به سرمايه نيست محروم، مترادف با حاکميت بيش از اين دولت

که، اين  ت و تا مادامیدر استثمار وحشيانه و در تداوم تبعيض جنسيتی و در چپاول اموال عمومی پی ريخته شده اس

تر، و  ھا پاشيده تر و زندگی سراسر درد و رنج خانواده داری بر سر کارند، اوضاع کاری وخيم  سرمايهۀھا و طبق دولت

توان، تصوری از رفع  که می ديده است ھای ستم ھای حامی توده تنھا در نظام. تر خواھد شد ھای انسانی لگدمال ارزش

ش، بالندگی، ھم و غم ۀباشد و ھم ھا داشت؛ نظامی که سياست و منش کارگری بر آن حاکم می یعدالت ھا و بی نابرابری

  . ھای امپرياليستی خواھان آنند ست که قربانيان نظام ای اين آن نظام و جامعه. رشد و شکوفائی جامعه است

  ٢٠١٨بر و اکت١٠

  ١٣٩۴ ]ميزان[ مھر١٨

 

 


